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Betreft: Verzoekschrift 1035/2012, ingediend door Luigi Perrone (Italiaanse 
nationaliteit), over het ontbreken van tolwegborden aan de Italiaans-
Sloveense grens 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat aan de Italiaans-Sloveense grens in Trieste niet duidelijk met borden is 
aangegeven dat op de Sloveense autowegen tol moet worden betaald.

Veel onwetende automobilisten worden door de Sloveense politie aangehouden en 
gedwongen om onmiddellijk een boete van 150 euro te betalen. Doen zij dat niet, dan worden 
hun auto en papieren in beslag genomen. Volgens indiener is dit een onbillijke maatregel die 
het vrij verkeer binnen de Europese Unie belemmert.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De huidige EU-wetgeving inzake verkeersheffingen is alleen van toepassing op zware 
vrachtvoertuigen (de zogenaamde "Eurovignet-richtlijn")1.

Desondanks moeten de lidstaten, wanneer zij tolgelden of tijdsgebaseerde heffingen (vignet) 
voor personenvoertuigen invoeren, de desbetreffende bepalingen van het Verdrag naleven. In 

                                               
1 Richtlijn 1999/62/EG, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 2006/38/EG en 2011/76/EU, PB L 157, blz. 8 van 9 
juni 2006.
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dit verband is de Commissie van mening dat de tolgelden en heffingen moeten worden 
geheven zonder directe of indirecte discriminatie op grond van nationaliteit, het land of de 
plaats van vestiging of van registratie van het voertuig, of op grond van de herkomst of 
bestemming van het vervoer. 

Zoals aanbevolen in de recente richtsnoeren van de Europese Commissie inzake heffingen op 
personenvoertuigen voor het gebruik van de wegeninfrastructuur1, is het van belang dat 
bestuurders voldoende informatie krijgen over de verplichting om vooraf een vignet te kopen 
om toegang te krijgen tot het betalende wegennet. Uit de gegevens waarover de Commissie 
beschikt, blijkt dat deze informatie in Slovenië voorhanden is en vignetten dag en nacht in 
benzinestations kunnen worden gekocht.  

Conclusie

Uit de gegevens waarover de Commissie beschikt, blijkt dat bij de grensovergangen met 
Slovenië informatie wordt verstrekt over de verplichting om een vignet te kopen. 

De Commissie onderschrijft volledig het belang van een adequate informatieverstrekking en 
zal de situatie op de voet blijven volgen om indien nodig verdere stappen te ondernemen.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/road/doc/com-2012-199.pdf.


